NYT FRA GENERALSEKRETÆREN

København, den 17. januar 2018

Send venligst videre til foreningens bestyrelsesmedlemmer

Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd
Kære alle.
Omrokering på sekretariatet
Som nævnt i sidste nyhedsbrev er der en del omrokering på sekretariatet, og nu skal vi på den igen.
Rasmus Vangshardt, som bl.a. skulle tage sig af Folkemødet på Bornholm m.m., er blevet tilbudt en
tre-årig Ph.d. stilling ved Syddansk Universitet fra den 1. februar 2018. Så gode råd var dyre
umiddelbart før jul, da vi fik den besked.
Vi har nu ansat Marie de Fine Licht som projektleder. Hun skal i første omgang arbejde med
Folkemødet på Bornholm og derefter med vores arrangementer i forbindelse med 2020. Marie er
opvokset i Dybbøl præstegård og er uddannet i retorik og historie, hvor hun har skrevet speciale om
erindringskulturen omkring Dybbøl Mølle. Marie kommer fra en stilling som kampagneleder for Bertel
Haarder og tiltræder 1. februar.
Minority Safepack
Vi er nu begyndt at sende Dybbølmærker ud til alle medlemmer sammen med postkort, som kan
bruge til underskriftindsamlingen i forbindelse med Minority Safepack. Det vil være en stor hjælp, hvis
I ved kommende arrangementer i lokalforeningerne gør medlemmerne opmærksom på disse postkort
og formålet med dem. Det bedste ville være hvis I samler dem ind og sender dem samlet til os.
Husk også Dybbølmærkerne. Med brevet er en opfordring til at købe de vedlagte Dybbølmærker for
25 kr. og samtidig indbetale 200 kr. i gave til Grænseforeningen. Halvdelen af de 200 kr. tilfalder den
lokale Grænseforening, men endnu vigtigere er, at Grænseforeningen opretholder sin fritagelse for
arveafgift m.m., hvis mere end 100 bidrager med en gave på 200 kr.
Sendemandsmøde 2018
Sendemandsmødet afholdes i weekenden den 26.-27. maj i Vingsted. Hvis din lokalforening har
forslag til dagsordenen, skal forslaget være sekretariatet i hænde senest 8 uger før
Sendemandsmødet. Det vil sige lørdag den 31. marts. Det gælder også forslag til formandsposten og
kandidater til bestyrelsen, hvor følgende er på valg:
Region Sjælland: Ruth Villadsen, Grænseforeningen i Sorø
Region Syddanmark: Kirsten Rykind-Eriksen Grænseforeningen for Vejle Vesteregn og Else Tornbo,
Grænseforeningen for Sønderborg.
Region Midtjylland: Karen-Margrethe Møller, Grænseforeningen for Randers og Omegn.
Region Nordjylland: Karsten Nørgaard Simonsen, Aalborg Grænseforening.
Region Hovedstaden: Niels Jørgen Heick, Hillerød Grænseforening
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Studierejser til Sønderjylland med Historiske Dage
Den ene rejse er med fokus på ”1864 – fra krig til fredelig sameksistens” med Henrik BeckerChristensen som guide. Se mere her: http://historiske-dage-rejser.dk/2017/10/17/1864/
Den anden rejse har fokus på 1. verdenskrig med museumsinspektør René Rasmussen som guide.
Se mere her: http://historiske-dage-rejser.dk/2017/10/04/1-verdenskrig/ Der lægges vægt på
kvalitetsrejser med de bedste guider, gode hoteller, god mad, gode og moderne busser etc. Vi vil
drøfte tilbuddet fra Historiske Dage på lokalforeningsmøderne i februar.
Lokalforeningsmøder
Der er lokalforeningsmøder i Jystrup og Middelfart hhv. den 10. februar og den 17. februar. Der har
været kritik af manglende/meget forsinkede referater af disse møder. Det vil vi fremover råde bod på,
men også minde om, at det er meget værdifuldt for bestyrelsesarbejdet i lokalforeningen at flest
mulige bestyrelsesmedlemmer deltager.
Honorar m.v. til foredragsholdere fra Sydslesvig
En af de vigtige opgaver for Grænseforeningen er at invitere sydslesvigere med noget på hjerte som
foredragsholdere til lokalforeningernes arrangementer. Husk at vi har en aftale med de sydslesvigske
organisationer om, at honorar, rejse- og evt. hotelomkostninger afholdes af den forening i Sydslesvig,
som den pågældende foredragsholder repræsenterer.
Det vil være naturligt og velkomment, hvis man giver en gave til foredragsholderen. Dette står
lokalforeningen naturligvis selv for.
Husk i øvrigt at der er mulighed for at søge tilskud til lokalforeningens arrangementer. Send en kort
beskrivelse og budget hvoraf egenfinansiering indgår, og I hører fra os hurtigst muligt.
Til kalenderen:
Højskolekursus i samarbejde med Rødding Højskole den 2. til 8. september 2018: Traditionen tro
gennemfører Grænseforeningen også i år i samarbejde med Rødding Højskole et ugekursus, som er
målrettet Grænseforeningens medlemmer, der også får en rabat på 500 kr. Årets kursus har titlen :
”Grænseland mellem Danmark og Tyskland. Mød kunst, kultur og mennesker”. Se program m.v. i
vedhæftede fil.
Husk også:
Ferie for Alle i Herning den 23-25. februar 2018
Historiske Dage i Øksnehallen i weekenden den 10.-11. marts 2018
De sydslesvigske årsmøder den 1. til 3. juni 2018
Folkemødet på Bornholm den 14. til 17. juni 2018
Sydslesvigske Feriebørn kommer til Danmark i perioden 7-21. juli 2018
Kulturmøde på Mors den 23.-25. august 2018
Ungdommens Folkemøde i Søndermarken i København den 6.-8. september 2018

Bedste hilsener

Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretær

PS Hvis du får denne mail ved en fejl eller på en forkert adresse, bedes du sende mig en mail herom.

